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1. PREÀMBUL
Menorca, declarada Reserva de Biosfera el 1993, ha esdevingut un model
paradigmàtic de compromís amb el valors mediambientals de desenvolupament
sostenible i qualitat de vida. Un fet significatiu ha estat que la totalitat del seu
territori, representat pels vuit municipis de l’illa, s’ha adscrit a la Carta d’Aalborg.
Durant el 2002 aquests municipis van iniciar els processos d’Agenda Local 21 amb la
realització d’auditories ambientals que van servir per desenvolupar la diagnosi de
situació mediambiental. El 2004 es van dissenyar els plans d’acció ambiental
municipals amb la relació de programes, accions concretes i el sistema d’indicadors
de seguiment definits per cada municipi, establint un procés participatiu en el qual
es van constituir els Tallers d'Agenda Local 21. A partir d'aquest moment es va
iniciar l’execució dels respectius plans d’acció.
A principis de 2007 el Consell Insular de Menorca va treure a concurs públic la
primera revisió dels plans d’accions ambientals dels vuit municipis de Menorca i
suport tècnic als ajuntaments en els tràmits necessaris per a l’aprovació, per part
del Govern de les Illes Balears, dels plans d’acció revisats. Els vuit municipis han
renovat el conveni de col·laboració per poder engegar aquesta primera revisió.
Per als municipis que emprenguin el procés de revisió dels plans d’acció, els
beneficis a esperar rauen a recuperar l’impuls de la fase inicial de l’Agenda Local
21 amb l’aprofitament del coneixement acumulat durant els primers anys
d’implantació. Això pot permetre que es defineixin projectes de major qualitat i
adequació a la realitat municipal, que incideixin positivament en la qualitat de
vida actual i futura de la ciutadania, i estimulin la participació ciutadana. Dins dels
ajuntaments, aquest procés ha de millorar la integració dels criteris de
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sostenibilitat, la coordinació i comunicació entre àrees i, en definitiva, la imatge
municipal.

La revisió dels plans d’acció ambiental municipal és un procediment previst en els
plans de seguiment de les agendes locals 21 dels municipis de Menorca aprovats el
2004. En aquests es recomana realitzar una revisió profunda dels PAAM en períodes
de 4 anys, que permeti incorporar noves accions al PAAM a partir d’un procés de
participació ciutadana que reculli les aportacions dels diferents agents socials i
econòmics del municipi, i finalment obrir un procés de valoració que permeti
establir les prioritats en la planificació de les accions que configuraran el nou Pla
d’acció ambiental municipal.
De la mateixa manera que es va fer per als PAAM originals, els nous plans d’acció
ambiental municipal revisats hauran de seguir la tramitació establerta en el Decret
123/2002, de 4 d’octubre, sobre la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis
de les Illes Balears:



Aprovació pel Ple de l’Ajuntament.



Validació per part del Comitè Insular d’Agenda Local 21, que elevarà
informe a la Comissió Permanent de la Comissió Balear de Medi
Ambient.



Ratificació per part de la Comissió Balear de Medi Ambient, que
determinarà en el seu cas la necessitat de modificar les inscripcions
del municipi en el Registre Balear d’Agendes Locals 21 i a la Xarxa
Balear de Sostenibilitat.

L’actualització dels PAAM ha de partir d’una avaluació exhaustiva del nivell
d’implantació de cada Pla d’acció, que és diferent a cada municipi. Cal identificar,
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a partir d’aquesta avaluació, les principals debilitats i fortaleses del PAAM vigent
quant a tipologia de les accions i àmbits temàtics, organismes intervinents i
limitacions competencials i pressupostàries que permetin l’optimització del nou
Pla, en termes de factibilitat d’aconseguir els resultats esperats en els terminis
establerts.
És necessari també la implicació activa dels càrrecs, tècnics i responsables
municipals, que permeti la col·laboració i representació d’actuacions de totes les
àrees de l’Ajuntament a partir de la idea que l’Agenda Local 21 no és exclusiva de
l’àrea de Medi Ambient, sinó que implica el conjunt de la gestió dels ajuntaments.

La revisió dels plans d’acció ha de servir també per:


Adaptar els objectius i accions dels PAAM a l’evolució legislativa,
tècnica, econòmica i social dels aspectes relacionats amb el
desenvolupament sostenible. És d’especial rellevància l’adopció dels
Compromisos d’Aalborg com a reforç de les iniciatives locals i per
donar impuls per revitalitzar l’Agenda Local 21.



Adequar el Pla d’acció a l’evolució de la gestió local de la
sostenibilitat.



Ajustar el Pla en funció del nivell d’implantació de les accions del
PAAM vigent per àmbits temàtics.



Adequar el Pla a l’evolució de l’estat social, ambiental i econòmic del
municipi.



Fomentar la incorporació d’accions dels àmbits temàtics d’actuació
menys representats en els PAAM vigents.
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Per abordar amb èxit el procés de revisió dels plans d’acció caldrà reconsiderar els
aspectes bàsics integrals del procediment inicial de disseny del PAAM: definició
tècnica, comunicació municipal i participació ciutadana, per tal d’aconseguir la
màxima implicació de tots els actors involucrats en aquest procés.
Els documents resultants d’aquesta primera revisió dels plans d’acció ambiental
s'elaboraran en dues fases de treball:

 Doc 1. Document base per a la revisió
FASE R-I

 Doc

2.

Actualització

de

dades

ambientals

 Doc 3. Pla de participació
FASE R-II

 Doc 4. Pla d’actuació 2009-2012
 Doc 5. Pla de seguiment
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2. INTRODUCCIÓ
Aquest document és un resum del Document 4. Pla d’actuació 2009-2012, en el
sentit que recull de manera resumida els indicadors de seguiment de cadascuna de
les accions i projectes descrits en el Pla d’actuació.
El Pla de seguiment 2009-2012, cinquè dels documents previstos en aquest
procés, és el document del Pla d’acció que defineix un sistema d’avaluació
contínua i periòdica del desenvolupament i dels resultats obtinguts per implantar el
Pla d’acció.
Aquest seguiment es realitza a partir d’indicadors, que són elements de
quantificació que permeten mesurar l’evolució de cada Pla d’acció i/o els seus
resultats, i determinar si les actuacions realitzades en el marc del Pla d’acció estan
d’acord amb els objectius de l'Agenda Local.
Igualment, per controlar l’estat d’execució del Pla d’actuació en general, s’omple
el Formulari de Seguiment

3. ORGANITZACIÓ DEL SEGUIMENT
Durant la primera fase del procés de revisió del Pla d’acció s’ha elaborat el
Document 2. Actualització de dades ambientals, amb l’objectiu d’actualitzar les
dades ambientals que van formar part de la Diagnosi Ambiental del PAAM 2004, i de
dotar d’informació ambiental, social i econòmica actualitzada als ajuntaments,
entitats i associacions del municipi i ciutadania en general, necessària per a poder
fer noves propostes d’actuació i revisió de les actuals per a la redacció del PAAM
2009.
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L’objectiu d’aquesta segona fase és poder fer el seguiment dels indicadors
periòdicament, i poder extreure conclusions sobre de la implantació del Pla d’acció
en el municipi.
Els resultats del seguiment del PAAM han de ser públics i explicats a la ciutadania,
principalment als participants als Tallers de Participació Ciutadana.
D’altre banda existeixen els indicadors clau de sostenibilitat, definits per la
Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, que calculats
anualment, també permeten estudiar el grau d’implantació del Pla d’acció i, en
terme generals, la sostenibilitat del municipi.
Amb la finalitat d’aconseguir que tots els indicadors es calculin s’ha de definir un
responsable del càlcul. El batlle o regidor responsable de l’Agenda Local 21 és el
responsable final que això passi, però ha de delegar la responsabilitat del control
de les dades a qui cregui més convenient. Per exemple, tots els indicadors que
facin referència a sancions o compliment d’ordenances hauria de recaure en la
policia, el control de consums municipals a un funcionari de l’àrea de serveis, les
assistències a jornades o qualsevol altre acte a l’encarregat d’organitzar-ho, etc.
Per tant, en el moment en que s’està executant un projecte del PAAM, el
responsable del projecte ha de definir exactament qui ha de ser la persona
encarregada de calcular les dades per poder realitzar el seguiment de l’acció.

4. INDICADORS DE SEGUIMENT
A partir de les fitxes dels projectes, definides en el Document 4. Pla d’actuació
2009-2012, s’han extret els indicadors de seguiment aprovats.
Línia d’actuació: 1 GOVERNABILITAT

pàgina 9

Tema: Participació ciutadana

Projecte1.1

(1) Desenvolupar pressupostos participatius o d’alguna àrea
Tenir en compte la participació ciutadana i l’AL21 a l’hora

Descripció

de definir el pressupost municipal, fer intervenir a la
ciutadania per decidir inversions i definir taxes i despeses

Indicadors

de

seguiment/mètriques

Iniciatives realitzades / Pressupostos aprovats

Tema: Participació ciutadana

Projecte1.2

(2)

Comunicació més àgil entre els membres del taller,
dinamitzar el taller
Crear un espai de diàleg i d’intercanvi d’informació previ a
la celebració del taller a través d’un fòrum virtual per
Internet. La comunicació seria a través de mail i tindria
caràcter privat, és a dir, els comentaris no sortirien
publicats a cap pàgina web; només els rebrien els
membres adscrits. La gent podria anar aportant les seves

Descripció

idees, suggeriments, coses que a un se li pugui ocórrer en
un moment determinat, etc. D’aquesta manera no
perdríem el contacte entre un taller i l’altre i, sobretot,
evitaríem que els tallers fossin llargs ja que molts aspectes
s’haurien tractat abans. Així, en els tallers s’aniria
directament per feina, sense entrar en divagacions, i
respectant l’ordre del dia
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Indicadors

de Fòrum creat

seguiment/mètriques

Nombre de comunicacions

Tema: Participació ciutadana

Projecte1.3

(3) Millorar la comunicació amb les urbanitzacions

Designar un responsable (tècnic o polític) com a persona
de contacte amb les urbanitzacions del municipi, que sigui
sempre l’interlocutor davant de qualsevol problema

Descripció

(especialment els relacionats amb aigua, fems i denúncies
a la Policia Local)

Indicadors

de Responsable designat

seguiment/mètriques

Problemes/queixes fetes i solucionades

Línia d’actuació: 2 GESTIÓ LOCAL CAP A LA SOSTENIBILITAT

Tema: Energia

Projecte2.1

(4)

Analitzar periòdicament el rendiment energètic de les
instal·lacions municipals
Portar a terme un seguiment acurat dels consums

Descripció

energètics de les instal·lacions municipals i vigilar el seu
rendiment

Indicadors

de Consum energètic
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seguiment/mètriques

Indicador Clau IC14, IC15

Tema: Participació ciutadana

Projecte2.2

(5)

Fer un butlletí informatiu trimestral/semestral sobre
iniciatives que s’han aplicat al municipi sobre l’AL21
Publicitar les notícies/accions/projectes que es decideixen

Descripció

des de l’AL21 a la revista Xerra i Xala o editat un butlletí
trimestral/semestral

Indicadors

de

seguiment/mètriques

Edicions on surt aquesta informació

Línia d’actuació: 3 BENS NATURALS COMUNS

Tema: Medi Ambient

Projecte3.1

(6) Prohibir l’aparcament damunt les platges
Prohibir, mitjançant ordenança municipal, l’aparcament

Descripció

incontrolat de vehicles damunt les platges i fer-ho complir
amb més vigilància policial

Indicadors

de Ordenança aprovada

seguiment/mètriques

Sancions
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Tema: Aigua

Projecte3.2

(7)

Implantar la xerojardineria a en els espais verds
municipals
Obligar, per ordenança, a que tota la jardineria dels espais

Descripció

verds municipals siguin plantes autòctones, resistents a la
sequera

Indicadors

de Consum d’aigua de reg municipal

seguiment/mètriques

Indicador Clau IC11

Tema: Aigua

Projecte3.3

(8)

municipals i instal·lacions públiques
Substituir tot l’enllumenat municipal perquè sigui de baix

Descripció

Indicadors

Instal·lar enllumenat de baix consum a les dependències

consum elèctric
de

seguiment/mètriques

Seguiment del consum d’energia.
Indicador Clau IC14, IC15

Tema: Aigua

Redactar una ordenança perquè les vivendes de nova
Projecte3.4

(9)

construcció disposin de cisternes per aprofitar l’aigua de
pluja
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Via ordenança, obligar a que totes les vivendes de nova
Descripció

construcció instal·lin cisternes per recollir i aprofitar
l’aigua de pluja
Redacció ordenança

Indicadors

de

seguiment/mètriques

Cases acollides
Indicador Clau IC11, IC12

Tema: Medi Ambient

Bonificar, a través de la reducció de la taxa de llicència
Projecte3.5

(10) d’obres, iniciatives sostenibles que no són obligatòries
en el nou codi d’edificacions
Reduir la taxa de la llicència d’obres a aquelles noves
edificacions que adaptin iniciatives sostenibles que no són

Descripció

obligatòries en el nou codi d’edificacions (per exemple, fer
cisternes, incorporar doble circuit d’aigües, certificació
energètica de l’IDEA, ...)

Indicadors

de

seguiment/mètriques

Nombre d’edificis construïts sota aquests criteris

Línia d’actuació: 4 CONSUM I FORMA DE VIDA RESPONSABLE

Tema: Residus

Projecte4.1

(11)

Minimitzar i recollir selectivament els residus a les
instal·lacions municipals
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Dotar
Descripció

les

dependències

municipals

dels

contenidors

necessaris per garantir una gestió sostenible dels residus
que es generen en l’àmbit de les dependències municipals

Seguiment

de

la

quantitat

de

residus

recollits

Indicadors

de selectivament
seguiment/mètriques
Indicador Clau IC13

Tema: Residus

Projecte4.2

(12)

Estendre la recollida selectiva (P, V, E, mo i resta) a tots
els nuclis habitats

Redactar un Programa de Recollida Selectiva de RSU
Descripció

integral, amb punts d’aportació temporals a totes les
urbanitzacions

Indicadors

de Nombre de punts d’aportació instal·lats

seguiment/mètriques

Indicador Clau IC13

Tema: Residus

Projecte4.3

Descripció

(13)

Reduir el % de residus que reben tractament finalista
(abocador)
Mitjançant

campanyes

de

conscienciació

ciutadana,

aconseguir una millor separació en origen dels residus
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Campanya engegada
Indicadors

de %

seguiment/mètriques

de

residus

procedents

del

municipi

que

reben

tractament finalista
Indicador Clau IC13

Tema: Residus

Projecte4.4

(14)

Implantar un sistema de recollida d’envasos comercials
(especialment de cartró)

Recollir selectivament els envasos del sector comercial,
tant als nuclis des Mercadal i Fornells com a les

Descripció

urbanitzacions

Indicadors

de

seguiment/mètriques

Kg recollits
Indicador Clau IC13

Tema: Residus

Projecte4.5

Descripció

Indicadors

(15)

Mantenir net i en bon estat de conservació l’entorn dels
punts d’aportació (contenidors)

Es tracta de millorar la neteja viària de l’entorn dels punts
d’aportació.

de Accions de manteniment i neteja realitzades
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seguiment/mètriques

Tema: Residus

Projecte4.6

(16)

Separació dels residus sòlids a les fires que es
desenvolupen al municipi
Facilitar la separació dels residus i conscienciar a la
població per fer-ho. Acostar els contenidors de recollida
selectiva (de mides adequades) a les proximitats de les

Descripció

taules o aprop dels esdeveniments, de manera que la
pròpia gent ho llenci per separat. S’ha de tenir en compte
que els grups de professionals de la neteja també han de
recollir-ho i gestionar-ho per separat

Indicadors

de Kg de residus recollits per categories

seguiment/mètriques

Indicador Clau IC13

Tema: Residus

Projecte4.7

(17) Neteja de les voreres del Port de Fornells
La part més interna de la badia de Fornells no conté cap
platja d’arena, de manera que és una zona que queda fora
de la zona d’actuació dels Servei de Neteja de Platges del

Descripció

Consell Insular i, a la vegada, per la seva orientació i
característiques tancades, és un lloc on es venen
acumulant des de fa molts anys gran quantitat de residus
que contaminen i fan malbé un dels racons de major
bellesa i interès naturalístic del municipi. Mitjançant
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campanyes de voluntariat i en col·laboració amb el Servei
de Neteja, es podrien anar traient per trams aquest
plàstics tants anys acumulats
Indicadors

de Kg de residus recollits

seguiment/mètriques

Campanyes de neteja organitzades

Tema: Medi Ambient

Projecte4.8

(18) Organitzar taller d’estalvi i bones pràctiques ambientals
Organitzar jornades tant per la ciutadania com per

Descripció

empreses, sobre bones pràctiques ambientals i poder
implementar la cultura de l’estalvi

Indicadors

de

seguiment/mètriques

Nombre de tallers organitzats i assistents

Tema: Residus

Projecte4.9

(19)

Manteniment de la futura deixalleria i difusió del seu
bon funcionament
Durant el 2009 es posarà en funcionament la deixalleria

Descripció

municipal, s’ha de fer un bon manteniment de la mateixa i
difondre a la població el seu bon funcionament

Indicadors

de Feines de manteniment realitzades

seguiment/mètriques

Usuaris de la deixalleria i kg per tipologia aportats
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Campanya de difusió realitzada

Tema: Residus

Informar sobre el procés de recollida de residus del
Projecte4.10

(20) sector agrícola i estendre un servei de recollida de
plàstics agrícoles i residus fitosanitaris
El sector agrícola-ramader és un gran generador de

Descripció

residus, per tant, se’ls ha d’informar de la gestió que han
de fer dels seus residus i facilitar-ne la recollida

Indicadors

de

seguiment/mètriques

Kg de residus agrícoles per tipologies recollits

Línia d’actuació: 5 PLANIFICACIÓ I DISSENY URBANÍSTIC

Tema: Urbanisme

Projecte5.1

(21)

Redactar i executar els Plans Especials dels ANEIs del
municipi

Redactar els plans especials dels ANEIs Me-3, 4, 5, 6, 12,
17 i 19 i executar el de l'ANEI Me-18 (El Toro), que ja està

Descripció

aprovat

Indicadors

de

seguiment/mètriques

Plans redactats i executats
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Tema: Urbanisme

Projecte5.2

(22)

Modificar les Normes Subsidiàries i obligar que tots els
nous habitatges es facin amb criteris de sostenibilitat
Redefinir el sector de la construcció aplicant bases de
sostenibilitat.

Descripció

Obligar

a

aplicar-les

via

Normes

Subsidiàries, per tant s’han de modificar les actuals per
incloure aquests nous criteris

Indicadors

de

seguiment/mètriques

Modificació de les Normes Subsidiàries

Línia d’actuació: 6 MILLOR MOBILITAT, REDUIR EL TRÀNSIT

Tema: Mobilitat

Projecte6.1

(23) Recuperar camins i senders tradicionals

A tot el municipi hi ha antics camins que unien cales i
nuclis de població que no es mantenen en bon estat, i que
en molts casos han esdevingut punts d’abocament. Es
tracta de recuperar-los i mantenir-los.
Descripció

Igualment continuar amb el manteniment de la xarxa de
camins rurals del municipi, incrementant el nombre de
vies recuperades i mantingudes amb regularitat.
Tenir cura tant de la vegetació, com del paviment, i
també del manteniment de les parets seques.
Fer els manteniments amb els mitjans més adequats a
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cada tipus de vials, preferiblement amb mitjans poc
mecanitzats, mantenint la vegetació representativa

i la

fisonomia del lloc.
Caracteritzar i informar sobre les característiques de cada
camí (tipus paviment, tipus circulació pel que és apta...)
Difondre la utilitat de la xarxa de camins rurals del
municipi per potenciar el seu ús.

Pla de manteniment anual dels camins
Indicadors

de

seguiment/mètriques

Iniciatives de difusió
Nombre de peticions o queixes dels usuaris

Tema: Mobilitat

Projecte6.2

(24)

Crear places d’aparcament als nuclis des Mercadal i
Fornells

Incrementar el nombre de places d’aparcament al nucli
Descripció

urbà, per fer possible i efectiva la semipeatonalització de
la zona comercial.

Indicadors

de

seguiment/mètriques

Aparcaments creats
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Tema: Mobilitat

Potenciar Polítiques de mobilitat sostenible. Pla de
Projecte6.3

(25) mobilitat sostenible. Donar prioritat al vianant i ciclista
davant el cotxe i/o moto
Redacció per part d’una empresa especialitzada d’un pla
de mobilitat sostenible per al municipi, que ordeni

i

pacifiqui la circulació rodada, els transport de mercaderies
Descripció

dins la ciutat, el transport públic, els vials i itineraris
peatonals, la seguretat vial, l’accessibilitat de tot tipus
d’usuaris, i que integri i dinamitzi els mitjans no
motoritzats com la bicicleta.
Contractació dels serveis d’estudi i redacció tècnica del
pla

Indicadors

de Aprovació del pla.
seguiment/mètriques
Fase d’execució.
Indicador Clau IC7

Tema: Mobilitat

Projecte6.4

(26) Peatonalització del casc antic del poble

Descripció

Definir en el nucli antic des Mercadal una zona peatonal

Indicadors

de Nombre de carrers peatonalitzats / Zona peatonalitzada

seguiment/mètriques

Indicador Clau IC7
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Línia d’actuació: 8 ECONOMIA LOCAL VIVA I SOSTENIBLE

Tema: Activitat econòmica

Projecte8.1

(27)

Exigir

a

les

empreses

contractades

garanties

de

compliment d’exigències mediambientals

Crear una ordenança municipal per requerir que totes les
empreses contractades per l'Ajuntament demostrin el

Descripció

compliment de la normativa de qualitat mediambiental
elemental.

Indicadors

de Nombre

seguiment/mètriques

d’empreses

contractades

que

demostrin

el

compliment de les exigències ambientals.

Tema: Energia

Projecte8.2

(28)

Que

noves

construccions

industrials

implantin

plaques solars fotovoltaiques
Via

Descripció

les

ordenança

municipal,

incentivar

als

empresaris

industrials que instal·lin plaques solars fotovoltaiques en
les noves construccions industrials
Naus adherides

Indicadors

de

seguiment/mètriques

Potència instal·lada
Indicador Clau IC14, IC15
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5. INDICADORS CLAU DE SOSTENIBILITAT
Com s’ha explicat anteriorment, la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears defineix 15 indicadors clau que anualment, tots els municipis de les
Illes Balears que segueixen el procés d’Agenda Local 21, han de calcular. Això
permet comparar tots els municipis entre si i valorar conjuntament la sostenibilitat
dels municipis balears.
A continuació presentem els 15 indicadors clau de sostenibilitat:
IC1

Índex de pressió humana
Població de dret
IPH màxim (persones)
IPH promig anual (persones)
IC2 Capacitat d'allotjament
Allotjament residencial (places)
Places turístiques
Capacitat d'allotjament (places)
IC3 Índex d'estacionalitat turística
Ocupació mitjana anual (%)
IC4 Indicador d'estrés turístic
Estrés turístic màxim
Valor promig anual
IC5 Ocupació laboral per sector
Sector I (primari)
Sector II (secundari)
Sectors III i IV (terciari )
IC6 Percentatge d'immigrants
Població estrangera (habitants)
Percentatge s/població total (%)
IC7 Parc de vehicles
Total vehicles
Vehicles per cada 100 habitants
IC8 Ocupació del sòl
Sòl urbà i urbanitzable (%)
Superfície cultivada (%)
IC9 Intensitat de l'ocupació del sòl
Intensitat total (ha/hab)
Sòl urbà i urbanitzable (ha/hab))
Superfície cultivada (ha/hab)
Planejament i superfície
IC10 protegida
Sòl protegit (ha)
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IC11

IC12

IC13

IC14

IC15

6.

Percentatge sòl protegit (%)
Sòl protegit per habitant (ha/hab)
Consum aigua per habitant dret i
dia
Consum total anual (m3)
Consum per habitant i dia (l)
Volum aigua tractada a la
depuradora
Cabal depurat EDAR (m3)
Sanejament per habitant i dia (l)
Volum aigua reutilitzada
Percentatge aigua reutilitzada
Producció de residus
Residus per habitant i dia (Kg)
Tones recollides vidre
Tones recollides paper i cartró
Tones recollides envasos
Tones recollides compost
Kg per hab. de dret vidre
Kg per hab. de dret paper i cartró
Kg per hab. de dret envasos
Kg per hab. de dret compost
Percent. de residus recuperats
Consum total d'energia
Consum gasos liquiats (TEP)
Consum combustible liquid (TEP)
Consum electricitat (TEP)
Total consum (TEP)
Consum per habitant (TEP/hab)
Consum d'energia elèctrica
Consum elèctric illa (TEP)
Consum per habitant (TEP/hab)
FORMULARI DE SEGUIMENT

Com s’ha explicat anteriorment, per portar a terme un control de l’estat
d’execució del Pla d’actuació, és a dir, per determinar i conèixer quines accions
estan acabades, quines en execució i quines pendents, s’omple el Formulari de
Seguiment de la Xarxa Balear de Sostenibilitat.
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Aquesta tasca s’ha de realitzar anualment per avaluar com s’està desenvolupant el
Pla d’actuació i si es segueixen les prioritats d’actuació marcades, i per tant, poder
actuar en conseqüència.
El seguiment de l’estat d’execució del Pla d’actuació s’ha de presentar davant el
Taller de participació ciutadana, perquè els ciutadans que participen del procés
coneguin de primera mà com s’està desenvolupant l’Agenda Local 21 i si
l’ajuntament segueix les valoracions i prioritats que ells/es van definir. També s’ha
de presentar davant el Comitè Insular d’Agenda Local 21 i la Xarxa Balear de
Sostenibilitat.
El Formulari de Seguiment es pot trobar a la pàgina web de la Xarxa Balear de
Sostenibilitat http://al21.caib.es
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